
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คร้ังที ่ 14/2550

วันศุกรที ่ 13  กรกฎาคม  2550
ณ  หองสารสนเทศ  สํานักงานอธิการบดี

---------------

ผูมาประชุม
1. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานท่ีประชุม ประธานกรรมการ
2. รศ.กรองกาญจน อรุณรัตน รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ
3. นางอมรา อิสระชาญพานิช รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ
4. อ.อัครพล นิมมลรัตน ผูประสานงานฝายนโยบายและแผน

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี กรรมการ
5. รศ.โรม จิรานุกรม รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร         กรรมการ
6. ผศ.กานดา สิงขรัตน ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ
7. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ
8. ผศ.ทพญ.ชมพูนุท  คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ
9. รศ.วัชรี เนติสิงหะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ
10. ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ
11. น.สพ.ดร.รัชต ขัตติยะ รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ
12. ผศ.ชาญณรงค ศรีสุวรรณ รองคณบด ี1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
13. ผศ.ผุสดี ทรัพยสาร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะการส่ือสารมวลชน กรรมการ
14. นางเทพพร สุคําวัง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูเขารวมประชุม
15. อ.อุดมโชค อาษาวิมลกิจ รักษาการรองคณบดีฝายบริหารและวิจัย คณะรัฐศาสตร

และรัฐประศาสนศาสตร
16. ผศ.ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน ผูชวยคณบดีฝายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
17. ผศ.ดร.จามะรี เชียงทอง หัวหนาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร
18. นางศิริกุล ดํารงชาติ หัวหนางานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร
19. นางอนัญญา คิ้มแหน นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
20. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ผูไมมาประชุม (ติดราชการอ่ืน)
1. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ผูอํานวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ประธานสภาอาจารย
4. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป
5. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร
6. รองคณบด ีคณะแพทยศาสตร
7. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย
8. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
9. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
10. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร
11. รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะนิติศาสตร
12. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เร่ิมประชุมเวลา 13.50 น.
ประธานท่ีประชุมกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.-

ระเบียบวาระที ่1  เร่ือง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. มติที่ประชุมคณบดี

ท่ีประชุมคณบด ีในคราวประชุมคร้ังท่ี 11/2550 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2550 มีมติดังนี้
1. ใหความเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2550 ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป โดยใหปรับแกไขรายละเอียด
บางประการ

2. รับทราบการปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  จํานวน
13 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร สาขาวิชาจักษุวิทยา สาขาวิชาจิตเวชศาสตร สาขาวิชานิติเวช-
ศาสตร สาขาวิชาพยาธิวิทยา สาขาวิชารังสีวิทยา สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา สาขาวิชาเวชศาสตรฟนฟู สาขาวิชา
ศัลยศาสตร สาขาวิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกส สาขาวิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา สาขาวิชาสูติศาสตรและ
นรีเวชวิทยา และสาขาวิชาอายุรศาสตร และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่12/2550 และคร้ังที ่13/2550
ประธานท่ีประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงาน       

การประชุม คร้ังท่ี 12/2550 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2550 และคร้ังท่ี 13/2550 เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม
2550 ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข
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ระเบียบวาระที ่3  เร่ือง สืบเนื่อง  (ไมมี)

ระเบียบวาระที ่4  เร่ือง เสนอเพื่อทราบ  (ไมม)ี

ระเบียบวาระที ่5  เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา  (ไมมี)

5.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและศักด์ิของนักศึกษา
ที่จะไดรับการเสนอใหไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2550

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2550 เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2550 มีมติ
ใหมหาวิทยาลัยนํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
ท่ีจะไดรับการเสนอใหไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2550 กลับไปทบทวนใหม เนื่องจากรางขอบังคับฉบับดัง
กลาวไดนําเงื่อนไขตางๆ ซ่ึงกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยวินัยนักศึกษามากําหนดไว ซ่ึง
เงื่อนไขบางอยางซํ้าซอนกัน และเงื่อนไขท่ีจะไมเสนอช่ือใหนักศึกษาไดรับปริญญาไมชัดเจนและไมสมเหตุ
สมผล นั้น

บัดนี ้ สํานักทะเบียนและประมวลผลไดดําเนินการปรับแกไขและยกรางขอบังคับฯ วาดวย
การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอใหไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2550 โดย
มีรายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
เชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและศักด์ิของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอใหไดรับปริญญา ประกาศ-
นียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม พ.ศ. 2550 และใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาตอไป โดยมีขอคิดเห็นและขอเสนอ
แนะใหปรับแกไขดังนี้

1. ขอ 4 ใหแกไขขอความเปนดังนี้
“ขอ 4 ในขอบังคับฉบับนี้

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
“คณะ” หมายความวา คณะหรือหนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม
“เกียรติและศักด์ิของนักศึกษา” หมายความวา เกียรติและศักด์ิของนักศึกษา

ที่จะเสนออนุมัติใหไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรช้ันสูง อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร”
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2. ขอ 5 ใหแกไขขอความจากเดิม “การเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เชียงใหม…” เปน “การเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย…”

3. ขอ 6 ใหแกไขขอความจากเดิม “...หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม…”
เปน “...หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย…”

และใหยุบรวมสาระของขอ 6.2 – 6.7 เปนขอเดียวกัน ดังนี้
“6.2 ไมเปนผูกระทําผิดวินัยนักศึกษาที่ตองโทษถูกลบช่ือออกจากการเปนนักศึกษา

ตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2546”
4. ที่ประชุมเสนอใหตัดขอ 7 ออก เนื่องจากขอ 6 มีความหมายสมบูรณแลว
5. ขอ 8 ใหแกไขขอความเปนดังนี้

“ขอ 8 สิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง เมื่อนักศึกษาไดศึกษาครบตามเงื่อนไขหลักสูตรของ
คณะใด ใหคณะกรรมการประจําคณะนั้นพิจารณาเกียรติและศักด์ินักศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการ
แหงขอบังคับนี้ แลวเสนอความเห็นตอมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไมชักชา”

6. ขอ 9 สําหรับขอความ “...และมีประธานกรรมการมารวมประชุมดวยจึงจะเปนองค
ประชุม” นั้น ที่ประชุมมีขอสังเกตวา ในกรณีที่ประธานกรรมการไมสามารถเขารวมประชุมไดแตจําเปน
ตองมีการประชุมเนื่องจากถูกจํากัดดวยระยะเวลา ประธานกรรมการจะสามารถมอบหมายใหผูอ่ืนเปน
ประธานที่ประชุมแทนไดหรือไม เพื่อใหกระบวนการพิจารณาสามารถดําเนินไปไดตามขั้นตอนและภาย
ในระยะเวลาที่กําหนด

7. ที่ประชุมเสนอใหตัดขอ 11 - 13 ออก เนื่องจากเห็นวาเปนเร่ืองที่เก่ียวของกับวินัย-
นักศึกษา โดยคาดวาในชวงป พ.ศ. 2512 ขอบังคับเก่ียวกับวินัยนักศึกษาอาจยังไมมีความชัดเจน จึงมี
การกําหนดแนวปฏิบัตินี้ไว

8. ขอ 14 ใหแกไขขอความเปนดังนี้
“ขอ 14 การประชุมพิจารณาเกียรติและศักด์ิของนักศึกษาที่จะเสนอใหไดรับอนุมัติ

ปริญญา ใหบันทึกการประชุมเปนหลักฐาน และเสนอผลพิจารณาตอมหาวิทยาลัยโดยไมชักชา ในกรณี
ที่คณะเห็นสมควรไมเสนอช่ือนักศึกษาผูใดใหไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรประการใด ใหช้ีแจงเหตุผล และพฤติการณของนักศึกษา
ผูนั้นโดยละเอียดดวย”

9. ขอ 15 วรรคแรก ใหแกไขขอความเปนดังนี้
“ขอ 15 เมื่อมหาวิทยาลัยไดรับผลการพิจารณาตามขอ 14 ใหมหาวิทยาลัยโดยที่

ประชุมคณบดีพิจารณาเกียรติและศักด์ิของนักศึกษาที่จะเสนอใหไดรับอนุมัติปริญญา หากเห็นวานัก
ศึกษาผูใดสมควรไดรับการเสนอช่ือใหไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง
อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย ก็ใหดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติตอไป และหากเห็นวานักศึกษาไมสมควรไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย ก็ใหมีอํานาจพิจารณาไมเสนอช่ือนัก
ศึกษาผูนั้น ตามความในขอ 7 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบดวย”
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ทั้งนี ้ที่ประชุมเสนอใหตัดขอความ “ตามความในขอ 7” ออกเพื่อใหสอดคลองกับการ
เสนอขอตัดขอ 7 ตามขอเสนอแนะที่ไดกลาวมาแลวขางตน

10.ขอ 16 ใหแกไขขอความเปนดังนี้
“ขอ 16 ใหอธิการบดี รักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
 ในกรณีพิเศษใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร แลว

รายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ”
11.ใหเพิ่มขอความ “ทั้งนี ้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป” ไวตอนทายของขอบังคับ โดยใหแทรก

กอนขอความ “ประกาศ ณ วันที.่..”

5.2 คณะสังคมศาสตรขอเปลี่ยนแปลงแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตรขอเปล่ียนแปลงแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยเปล่ียนแปลงแผนกําหนดการ
ศึกษาสําหรับกลุมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และกลุมสังคมสงเคราะห ในช้ันปท่ี 1 และ 2

1) ช้ันปที่ 1 ภาคการศึกษาที ่1 ยายกระบวนวิชา SC 100 or BIOL 100 or CHEM 100
or GEOL 100 or PHYS 100 ไปเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 และยายกระบวนวิชา
HUGE 100 จากภาคการศึกษาท่ี 2 มาเรียนแทน

2) ช้ันปที่ 1 ภาคการศึกษาที ่2
- ยายกระบวนวิชา PSY 103 ไปเรียนในช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 และยาย

กระบวนวิชา SC 100 or BIOL 100 or CHEM 100 or GEOL 100 or PHYS
100 มาเรียนแทน

- เพ่ิมกระบวนวิชา SA 221 or 231 or SW 211 ใหเลือกเรียน
3) ช้ันปที่ 2 ภาคการศึกษาที ่1 ยายกระบวนวิชา PSY 103 มาเรียน ทําใหจํานวนหนวยกิต

เพ่ิมขึ้นเปน 18 หนวยกิต
4) ช้ันปที่ 2 ภาคการศึกษาที ่ 2 ยกเลิกวิชาเอกเลือก 3 หนวยกิต ทําใหจํานวนหนวยกิต

ลดลงเหลือ 15 หนวยกิต

โดยการเปล่ียนแปลงแผนกําหนดการศึกษาดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะสังคมศาสตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2550 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2550 โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารท่ีเสนอตอท่ีประชุม

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการการเปลี่ยนแปลงแผนกําหนดการศึกษา
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตามที่เสนอ โดยใหมีผลบังคับ
ใชต้ังแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป ทั้งนี ้ใหปรับ
แกไขเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแผนกําหนดการศึกษาใหเปนเหตุผลเชิงวิชาการมากขึ้น
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5.3 คณะวิทยาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา

คณะวิทยาศาสตรขอปรับปรุงกระบวนวิชา โดยเปล่ียนแปลงเงื่อนไขท่ีตองผานกอน จํานวน 1
กระบวนวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี้

- BIOL 362 ECONOMIC BOTANY 3(2/2-1/3)
จากเดิม Pre: BIOL 102 or BIOL 109
เปลี่ยนเปน Pre: BIOL 261

โดยกระบวนวิชาปรับปรุงดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิทยา-
ศาสตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 12/2550 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ี
เสนอตอท่ีประชุม

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา BIOL 362 ตามที่เสนอ
โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป

ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอ่ืนๆ  (ไมม)ี

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางเทพพร  สุคําวัง)
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผูบันทึกรายงานการประชุม


